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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Kül- és beltéri

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: akár nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen,

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán
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VVTk Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70.
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281

Mobil: 06-70/389-6178. E-mail: vvtkkft@gmail.com

LED
PANELEK

VVTk Kft. 4025 DDebre

6–24 Watt
1470 Ft-tól

4830 Ft-ig
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S Í R E M L É K E K
készletről

kedvezményes áron!

Db., Kassai út 96.
(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

Tel.: +36-70/672-3241
www.sirkovek.hu
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www.kokakontener.huwww.kokakontener.hu
KONTÉNERES TÖRMELÉK

ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS!
Kiszállítás 2 órán belül
Gyorsaság, pontosság,
minőségi munka!

Koka Kft. • +36-52/440-551, +36-52/440-281Koka Kft. • +36-52/440-551, +36-52/440-281

Nyitva tartás:
H–P 07:30–16:00

Haszonfém Kft.
Db. Szabó Kálmán u. 20. 

52/425-847, 
0620/533-8654

Újfehértó, Kossuth u. 11. 
42/290-864, 

0670/501-3057

Polikarbonát 
lemezek,

 aluminizált 
csövek 

(kipufugócső)
 kedvező áron, amíg a készlet tart!

Zárt szelvények 
II. osztályban: 

40x20x2-től 100x100x4-ig 
minden méretben, 
aluminizált csövek 

(kipufugócső), 
szelvények kedvező áron, 

amíg a készlet tart!  
Haszonvas Bt. 
Db. Gázvezeték út 35. 

52/474-399,
30/63-53-463
Nyitva tartás: 

H–P 07:00–15:30

Lakatos, 
CO hegesztő
Csőszerelő

CNC gépkezelő
szakemberek 

jelentkezését várjuk
Debrecenbe.
Hosszú távú 

munkalehetőség!

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056
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Debrecen, Honvéd utca 58. fszt. 1. • www.coloproctologia.hu 
ÚJ  TELEFONSZÁM: +36  20/503-6323 

Az ellátás előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján történik  munkanapokon 9-13 óráig.

SZOLGÁLTATÁSOK:
Aranyér kezelés, vastag-és végbél vizsgálatok, 

járóbeteg műtétek, hasfali kivezetéssel (sztómával)
élők teljeskörű ellátása, eszközkipróbálás-és felírás.

Dr. Németh Attila
Rendelésvezető főorvos

2019 március hó a vastagbélrák hónapja, fi gyeljen egészségére

VASTAGBÉLRÁK SZŰRÉS 
50 % KEDVEZMÉNNYEL
2019. március 08.  és 22.-én 15 órától – 18 óráig

A Kelet-Magyarországi 
Ebtenyésztők Egyesülete 

adminisztratív feladatok 
illetve ügyfélforgalmi ellátásra
jó kommunikációs készséggel,

számítógépes ismerettel és 
gyakorlattal rendelkező 

IRODAI ASSZISZTENST 
keres felvételre, 
napi 4 órában. 

Angol nyelvtudás előnyt jelent.

Jeletkezés: 
Fényképes önéletrajz 

megküldésével az alábbi címre: 
Kelet-Magyarországi 

Ebtenyésztők Egyesülete
4026 Debrecen, Pesti u. 55.

51
37

79

51
31

47

51
38

14

51
13

02

51
33

21

 Idősek
gondozóháza

LAKÓK
JELENTKEZÉSÉT
várja Hajdúszoboszlón.

TEL:  0630/4938841
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NYÍLÁSZÁRÓT 

A GYÁRTÓTÓL!

gyemantnyilaszaro@gmail.com

ww.ablakarnyek.com

Ablak és Árnyékolástechnika Kft.

Db., Monostorpályi út 9–11/G

+36-70/312-7770

 Vásároljon 6 légkamrás

minőségi nyílászárót

a gyártótól!

Kedvező ár, magas minőség

és műszaki tartalom!

Ingyenes árajánlat, 

rövid gyártási határidő!

Párkányok, redőnyök reluxák 

és egyéb árnyékolástechnikai 

termékek nagy választékban, 

kedvező áron!
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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Debrecen
Nyíl u. 114.

:+36 30 728 1688

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS
4026 DEBRECEN, MESTER U. 7.

BÁDOGOS VAGY BÁDOGOZÁSBAN JÁRTAS 
ÁCS, TETŐFEDŐ munkatársat keresünk 

Győr-Moson-Sopron megyébe
Várjuk akár �atal családok jelentkezését is, 

albérletet biztosítunk !
Jelentkezés a +36 30 4258732-as telefonszámon 
E-mailen: info@bwestbau.hu (B-West-Bau Építőipari Kft.)
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Energia Önnek, barátjának, 

Az energia vitalizálásával 
minden könnyebbé válik.

Gerinc, derék, ízületi fájdalmak, egyéb szervi, 
mozgásszervi, idegrendszeri problémák,  

 
rendellenességek esetén használ az energia.

 06-30/646-6729
www.harasztosi.hu

Kezelésre bejelentkezés Debrecenben:

10 év után újra Debrecenben kezel!

Szakápolás,gondozás,teljes 
ellátás, 24 órás felügyelet! 

Nincs sorban állás!

 Klára-Szíve  Időskorúak  
Gondozóházában  

Hajdúszoboszló,  
Wesselényi 12. 
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INGYENES
SZÁMÍTÓGÉPES

KÉPZÉS
16-65 ÉV 

KÖZÖTTIEKNEK

0670/561-5575
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Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w.olcsoszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

51
32

40

L A P T O P J A V Í T Á S
garanciával,

rövid  határidővel,
a legjobb árakon!

Laptop-akkumulátorok 
raktárról!

Debrecen, Nyíl u. 6. • 52/541-088, 20/44-70-700

garanciával,
rövid  határidővel,
a legjobb árakon!

Laptop-akkumulátorok 
raktárról!
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CASCO-S ÜVEGKÁR 
RENDEZÉS AKÁR 

ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Debrecen, Köntösgát sor 15.
Tel.: +36-52/324-585

Mobil: +36-30/9488-144
www.autouvegdebrecen.hu

gyula.vass@nsg.com
www.pilkington.hu
Országos kék szám:

+36-80/200-200

Debrecen, Köntösgát sor 15.
T l 36 52/324 585

Autóüvegbe
épített

biztonság...

Tel.: 20/3906-906

ABLAKFRONTABLAKFRONT

Redőnyök, rovarhálók, harmóni-

ka ajtók, beltéri ajtók, szalagfüg-

gönyök, reluxák, napellenzők, 

roletták. Téli kertek beépítése. 

Helyszíni felmérés és árajánlat 

INGYENES. Igényes beépítés, 

SZAKSZERŰ szervízháttér
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4 0 3 3  D e b r e c e n , 
D i ó s z e g i  ú t  3 - 5 .
www.tuzepdeb.hu
Tel.: 06 52 536-777Debre cen ,  D iószegi  ú t  3 -5 .

w w w . t u z e p d e b . h u 
te l . :  06  52  536-777

KEVESEBB PÉNZÉRT 
TÖBB MELEGET!
Best Energy Brikett
magas kalóriatartalmú szénbrikett
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Szakemberek A-Z-ig

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

KÖMMERLING
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.

Konténeres szemét,
törmelék és egyéb
hulladék–
szállítás

és egyéb

� 52/430-826
+36-30/9430-826
� 52/430-826

+36-30/9430-826

Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)

06-20/950-5515

Házhoz
szállítással is.
www.varazsszonyeg.hu

NYÍLÁSZÁRÓ HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSZŐNYEGTISZTÍTÁS

Vállalom 
Kft-k Bt-k, egyéni

vállalkozók, családi 
gazdálkodók, őstermelők 
teljes körű ügyintézését 

(adó, TB, vám), 
több mint 10 éves 

tapasztalattal.
Tel: 06706271671

KöNYvELÉS

ÁLLAToRvoS

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSIés MIMIIKRKésssssssssssssssssss    MIMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

AKCIÓ! 
CSAK MOST, CSAK MÁRCIUSBAN
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vÍZ-GÁZ, fűTÉS
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TÁRSASHÁZKEZELÉS
-közös képviselet, 

-karbantartás, 
-felújítás, -takarítás

tarsashazkezeles.co.hu
tel.: +3670/333 6606

TÁRSASHÁZKEZELŐ
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Tel.: 52/525-404
debrecen@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Hirdessen

szakember
oldalunkon

5800 Ft+áfa áron!

Ez itt az Ön 

hirdetésének 

a helye!

Tel.: 52/525-404
debrecen@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Hirdessen

szakember
oldalunkon

5800 Ft+áfa áron!

Ez itt az Ön 

hirdetésének 

a helye!
6.000

*minimum 8 megjelenés esetén

KöNYvELÉS

FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk Kft., Bt.
egyéni vállalkozások, 
teljeskörű
könyvelését.

KÖNYVELÉS

� 0620/337-6171
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Apró

H377183 Nagyerdő alján, teljes körűen felújított, üzlethe-
lyiségből átalakított 22 nm összterületű, egy légterű, galé-
riázott lakás eladó. 12 nm nappali-étkező-konyha + 10 nm 
galéria. 19.1 M Ft +36 70 388 6171
H379134 Debrecen, csapókerti, 45 nm-es, 2 szobás, szép 
kis ház 163 nm-es telken eladó. Tégla építésű, 10 cm szi-
geteléssel, cseréptetős. Fedett terasz, műanyag nyílászáró, 
cirkófűtéses. 19.9 M Ft +36 70 461 9571
H377859 Debrecen közkedvelt részén, a Libakertben eladó 
egy jó állapotú, 4. emeleti, gázkonvektoros, erkélyes, 43 
nm-es téglaépítésű lakás. Ideális befektetési lehetőség! 
21.2 M Ft +36 70 388 5461
H374732 Debrecenben, a Hold utca Veres Péter út felő-
li részén eladó egy 2 lakrészből álló családi ház, amely 2 
generáció lakhatására is alkalmas. 1970-ben épült beton 
alappal, tégla falazattal. 21.5 M Ft +36 70 716 9076
H377671 Debrecen, Újkertben kifi zetett panelprogramos 
házban, 51 nm-es, 2 külön nyíló szobás, alacsony rezsi-
költségű, loggiás lakás eladó! Az ingatlan megkímélt, de 
felújítást igényel. 20.9 M Ft +36 70 469 3226
H377642 Debrecenben, az István úton, 63 nm-es, bútoro-
zott társasházi lakás eladó. Nagy étkező –konyhás, jó elosz-
tású. 1+2 félszobás, műanyag nyílászárós, mért fűtéses, 
erkélyes, klímás. 23.5 M Ft +36 70 469 3316
H377051 Debrecen, István úton egy 68 nm-es, 2+1 szo-
bás, étkező-konyhás, klímás, szép állapotú, 10. emeleti táv-
fűtéses lakás eladó. Tartozik hozzá egy saját bejáratú, 9 
nm-es tároló helyiség. 23.8 M Ft +36 70 388 5771
H378562 Eladó Debrecenben, a Csapó utca páros oldalá-
ban, liftes, 10 emeletes társasházban, egy 7. emeleti, 69 
nm-es, 2+2 szobás, erkélyes, jó elosztású, jó állapotú, mért 
távhős, panorámás lakás. 25.5 M Ft +36 70 716 8271
H378730 Zöld övezetű, belvárosi lakóparkban (2007-ben 
épült), 20 lakásos, IV. emeletes, liftes társasház III. eme-
letén, 49 nm-es, 1,5 szobás lakás erkéllyel (5 nm) eladó. 
27.49 M Ft +36 70 412 3861
H378473 Debrecen, Júlia telep aszfaltozott utcájában, 800 
nm-es telken eladó egy cirkófűtéses, nappali + két szo-
bás, tégla építésű, szigetelt, 64 nm-es, igényes szép csa-
ládi ház. 27.99 M Ft +36 70 461 9571

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049

Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.
www.palmer.ingatlan.com

 06 20 9552 411 
 Közvetítői díj: 2 % bruttó

Telefon: 0630 737 5768
www.palmer.ingatlan.com

Homokkertben újszerű 2 generációs 
családi ház 1117m2-es telken (1 telken 2 
ház), egyik 4 szoba, nappali, 2 fürdőszo-
ba, a másik 1,5 szoba, fürdőszoba, kony-
ha. 20m2-es garázzsal. Ár: 59MFt
Boldogfalvikertben nappali+4 szobás, 
nagy pincés, dupla garázsos hőszigetelt, 
részben felújított családi ház 700 nm tel-
ken eladó 42MFt 
Boldogfalvikertben földszintes 
nappali+3 szobás 110 nm-es újszerű 
nagyon szép családi ház nagy terasszal, 
garázzsal, fedett kocsibeállóval 500 nm 
nyeles telken eladó. Utcafrontról saját 
kapubejáró. 46MFt
Vargakertben lévő családi ház 2,5 fél-
szoba, étkező+konyha, 513 nm-es te-
lekkel, több melléképülettel  csendes kis 
utcában eladó, vagy csere értékegyez-
tetéssel fsz-i, és 1 emeleti tégla építésű 
lakást beszámítunk Irányár 35MFt. Al-
kuképes! 
Nagyerdőn 102 nm-es nappali+2 szoba 
konyha étkezővel, 2 fürdőszoba belső 2 
szintes, alatta pince (szuterén, garázs-
zsal) tégla építésű társasházi lakás el-
adó. Ár: 49MFt 
Belvárosi  tégla, 1. emeleti 102 nm-es, 
3 sz,étkező+konyha, két fürdőszobás, 
két erélyes (egy 9 nm-es loggia, és 4 nm 
erkély), saját pincés, gáz cirkó fűtésű la-
kást cserélek értékegyeztetéssel  kisebb 
értékű 1+2félszobás, 60-70 nm körüli 
belvárosi liftes panel lakásra, vagy el-
adnám. Parkolás zárt udvarban, garázs 
vásárolható. Irányár: 34,9MFt 
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Gelniczky 
Károly 

Ingatlanközvetítő 

Eladná ingatlanát, 
de nem tudja mennyit ér?

Ingyenes ármeghatározás 
ügyfeleink részére! 

Ajándék energetikai 
tanúsítvány!

Ingatlanközvetítési díj 2%.
Tel.: +36-30/976-0084 

www.fonixingatlaniroda.hu 
fonixingatlaniroda@gmail.com

Ház, Házrész eladás
debrecen, Bihari utcán, építésre is alkal-
mas kisházas ingatlan eladó. 15,2MFt. 
52/320-173, 06-30/437-8707

eladó kétszobás, összkomfortos ház 
garázzsal 25MFt. 1,5szobás, földszinti, 
erkélyes lakást beszámítok. 52/417-626

Frekventált helyen lévő ingatlan 
eladó.Telephelynek,raktárnak,6 laká-
sos társasház építésére alkalmas.
(Hajdúszoboszló,Dózsa György utca 52.)
Érd.:06-30/943-0751

Hajdúszoboszlón ház eladó, nem messze 
a fürdőtől és a Tescotól. Tel: 06-30/943-
0005

létavértesen ház, Szél utcai megál-
lóhoz közel, nagyobb telekkel eladó. 
06-30/943-0005

debrecen, Szíkigyakorban 778 m2-es tel-
ken, 37 m2-es, 1 + fél szobás, közmű-
vekkel ellátott ház eladó. Irányár: 9,8 M 
Ft. 0620/ 516 6127

debrecen, Szíkigyakorban, 780 m2-es 
telken, 40 m2-es, 1+ fél szobás ház 
eladó. 6,8 M. Ft.06 20 516 6127

debrecen Méhészkertben, buszmegál-
ló mellett, 750 m2-es telken, 30 m2-es, 
közművekkel ellátott ház eladó. 5,6 M Ft. 
0620/ 516 6127

debrecen, Biczó István kertben eladó 30 
m2-es ház,  878 m2-es telken.  6,8M Ft. 
0620/ 516 6127

debrecen, Vámospércsi útból nyíló utcá-
ban, 2 szobás, átlagos állapotú kocka ház 
eladó. 18,9 M Ft. 0620/ 422 6503 

debrecen, Csapókerti 3 szobás, hőszige-
telt ház, gáz+ vegyes tüzeléssel, új tető-
vel, garázzsal, egyéb melléképületek-
kel, 580 m2-es telken eladó.  27,9 M Ft. 
0620/ 422 6503

debrecen, belvárosközeli, 30 m2-es, szo-
ba, konyha, fürdőszobás, felújítandó ház-
rész 3 lakásos udvarban eladó. 8,5 M ft. 
0620/ 422 6503

Földesen kétgenerációs családi ház eladó 
a Honvéd u-n 3.800 nm-s telken sok mel-
léképülettel, ólakkal tárolókkal. 30/4571-
219. Ár : 5 mFt

db-Nagycserén kp-hoz közel 1.750 nm-s 
telken 90 nm-s felújítandó családi ház 
eladó melléképületekkel. 30/4571-219 
Ár: 8,9 mFt

db.-ben a Hatvan u-n 51 nm-s 1 szobás 
jó állapotban lévő konvektoros házrész 
eladó csendes udvarban. 40/4571-219 
Ár: 15,7 mFt

a Júlia telepen 68 nm-s 2 szobás régebbi 
építésű családi ház de belül nagyon szé-
pen fel lett újítva eladó 710 nm-s telken. 
30/4571-219 Ár: 23,9 mFt

Berettyóújfaluban jó részen 
120 m2-es, 3 szobás, rende-
zett ház 800 nm-es telken eladó! 
18,9MFT www.iszp.hu 30/30 39 188                                                                                                                                              
                                                         

Vargakertben 65 nm-es, 2 nagy szobás, 
nagy étkezős, önálló, földszintes csalá-
di ház 520 nm-es telken eladó! 29,3MFt 
www.iszp.hu 30/406-2625

a Csapókertben 110 nm-es kétgenerációs 
családi ház keresi új tulajdonosát! 31.9 
MFt www.iszp.hu 30/924-61-27

lencztelep és a Kerekestelep határán, 
55nm-es, 2 szobás, étkezőkonyhás csa-
ládi ház 345nm-es telken eladó! 17.5M 
Ft  www.iszp.hu 30/406-2625

debrecentől 6 perc autóútra a 
Sámsonkertben, 2011-ben épület, 63 
nm-es, nappali+ 2 hálós, cirkó fűtéses, 
újszerű sorház lakás, kis pihenőkerttel, 
teljes közművel eladó. Hitel, CSok igé-
nyelhető! 15,9 M  70/326-1000

debrecen, Csapkertben, 50 nm-es, 1 szo-
ba, konyhás, fürdőszobás, régi típusú , 
folyamatosan karbantartott téglaépítésű 
ház,  300 nm-es telekkel eladó. 16,8 M  
06-70-326-1000

BelVárOsI, 250nm-es, nappali+6szobás 
önálló ház garázzsal eladó! 49,5mFt 
70/7766-413

NaGYerdeI, 260nm-es, 3x3 szobás 
lakásból álló ikerház 400 nm telekkel 
eladó! 57,0mFt 30/677-6676

KONdOsKerTI, 90nm-es, 3 szobás, föld-
szintes ház, aszfaltos utcában eladó! 
12,99mFt 70/7766-413

NYUlasON, 230nm-es, 2 nappali +5 szo-
bás kétgenerációs ház eladó! 65,0mFt 
30/677-6676 

NaGYerdŐ SZÍVÉBEN, 250 nm-es, nap-
pali +5 szobás ikerház eladó! 110,0 mFt 
30/479-8700

NaGYerdeI, 160 nm-es, 4 szobás, felújí-
tott ikerház, nagy telekkel eladó! 69 mFt 
30/667-7167

BelVárOsI, 100 nm-es, nappali+3 szo-
bás, önálló ház 475nm telekkel eladó! 
27,9mFt 30/677-6676 

debrecen Vezér Lakótelepen, 185 m2-es, 
minimál stílusú, úszómedencés luxus 
ház, nappali és 4 szobával, 30 m2 dup-
lagarázzsal, kemencével, fedett terasz-
szal, filagóriával, diszkréten körbekerít-
ve téglakerítéssel. Extrák:kandalló, riasz-
tó, kamera, vörösfenyő nyílászárók Ár: 99 
M Ft   Tel:20/9911123

debrecen, Kerekestelep, Gergely utcán, 
105 m2-es, 3 szobás étkezős, 2 fürdő-
szobás ház, 17 m2 garázzsal, 16 m2 pin-
cével, 16 m2 zárt terasszal 500 m2 tel-
ken, filagóriával, 2. fedett beállóval, 14 
éves  földszintes ikerház eladó. Oldalt 20 
cm, felűl 15 cm szigeteléssel. Ár: 42 M Ft   
Tel:20/9911123

Nyulas, Lóverseny utcánál, 145 m2-es, 
nappali és 4 szobás, minimalista stílu-
sú, lakberendező által megálmodott sor-
ház, szikrázóan tiszta levegőjű terüle-
ten, garázzsal és kocsibeállóval eladó 
vagy 300 000 Ft-ért kiadó. Ár: 78 M Ft   
Tel:20/9911123

József Attila-Telepen Kulacs utcán, 10 
éves, 65 m2-es, nappali étkező és 2 
hálószobás földszintes ház 40 m2 fedett 
terasszal, 5 cm szigeteléssel 1040 m2 
telken 29,9 M Ft   Tel:20/9911123

Ötmalom utcán, 300 m2-es, nappali , 
hallos és étkezős, 4 szobás, fokozatosan 
újított Olasz tervező által megálmodott 2 
generációs nagypolgári ház 170 m2 vál-
lalkozásra is alkalmas pincével, 400 m2 
telken garázzsal és több kocsibeállóval 
69,9 M Ft   Tel:20/9911123

Csapókert, Bálint pap utcán, 80 m2-es 2 
szobás 40 éves és 110 m2-es nappali és 
3 szobás házak 1440 m2 telken 66 m2 
garázzsal 41,9 M Ft   Tel:20/9911123

Hatvan utcai kertben, Halastó utcán, 7 
szobás, 320 m2-es, 2 fürdőszobás, 8 éve 
átépített felújított polgári ház 580 m2 tel-
ken 49 M Ft   Tel:20/9911123

Nagyerdőalján, Laktanya utcánál 150 
m2-es, 3 szobás földszintes, 10 éve fel-
újított, gáz etázsfűtéses, most irodának 
és üzletnek kialakított családi ház 2 állá-
sos garázzsal és 3 parkolóval 300 m2 tel-
ken 43 M Ft Tel: 20/9911123

Nagyerdőn Weszprémi utcánál 70 m2-es, 
2 szoba étkezős, 25 m2 fedett teraszos, 
duplagarázsos, 2 fürdőszobás és egy 
alagsori irodának alkalmas helyiség-
gel rendelkezik. 500 m2 csendes par-
kos telken lévő ikerház, mely kevés van 
a nagyerdőn most eladó 48 M Ft Tel: 
20/9911123

Fészek lakóparkban, nappali és 4 szobás, 
150 m2-es, 40 m2 garázsos, 10 éves, 
38 cm falú és 5 cm szigetelésű ame-
rikai típusú ház 860 m2 telken eladó. 
Extrák:riasztó, öntöző, medence, filagó-
ria, klíma, gardrób, kemence, 2 fürdő-
szoba és mosókonyha. 56,99 M Ft Tel: 
20/9911123

Nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 szobás, 
2 generációs, 32 éves, 30 m2 garázs-
zsal, úszómedencével, 2 konyhával, 420 
m2 telken 32 éves ikerház 46,9 M Ft   
Tel:20/9911123

Fészek lakóparkban, 143 m2-es, 10 
éves, nappali és 4 szobás, családi ház 2 
garázzsal, pincével, cserépkályhával, fúrt 
kúttal, kamerákkal, 1100 m2 telken 42,9 
M Ft   Tel:20/9911123.

Nagyerdő alján, 18 éves, 200 m2-es, 4 
szoba étkezős, 50 m2 garázsos, 40 m2 
teraszos, 50 m2 vállalkozásra alkalmas 
alagsorral 410 m2 telken eladó. 8 cm szi-
geteléssel, riasztóval,fúrott kúttal rendel-
kezik 62,5 M Ft   Tel:20/9911123

Tarján utcán 250 m2-es 14 éves, nappali 
7 szobás, étkezős, duplagarázsos, úszó-
medencés igényes családi ház 1200 m2 
telken. Extrák:kandalló, 10 KW napelem, 
napkollektor, hőszivattyús fűtés, 3 gard-
rób, szauna, filagória, öntöző, kamera, 
légkondi, kemence és grillező. 105 M Ft   
Tel:20/9911123

debrecen belváros Jókai utcánál 2019-es 
újítású, Jacuzzival, szaunával, 100m2-es, 
nappali plusz 3szobás, kamera rendszer-
rel, westen kondenzációs kazánnal, nagy 
45m2-es padlófűtéses terasszal, 2par-
kolóval luxusház eladó. Irányár: 58,8MFt 
simonyiingatlan.hu Tel:06703655519

debrecen Nagyerdő Komlóssy utcánál 
98m2-es 4szobás gázcirkó fűtéses sor-
ház eladó. 45MFt simonyiingatlan.hu 
Tel:06703655519

debrecen Gerébi telepen,a város-
hoz közel eső részen 105 m2-es 3 
szoba,nappalis,étkezőkonyhás belül 
teljesen felújított szép családi ház 
1077 m2-es telken eladó.A házhoz 
dupla garázs,60 m2-es műhely ipa-
ri árammal,pince is tartozik. Ár:44.9M 
Tel:06706234024

debrecen erdőspuszta bánki részé-
nél 55 m2-es 2 szobás,étkezőkonyhás 
ház,fürdőszobával,spájzzal, garázs-
zsal 821 m2-es telken eladó.A ház 
tégla építésű,gázfűtéses,vezetékes 
víz,villany,fúrott kút van. Ár:5.9M 
Tel:06706234024

debrecen kerekes telepen 105 m2-es 
3 szoba,nappalis,amerikai kony-
hás 2 fürdőszobás,gardróbos iker-
ház fele,garázzsal 500 m2-es 
telekrésszel eladó.A telek szé-
pen parkosított,filagória,kerti 
kemence tartozik hozzá.nap ele-
mekkel szerelt,klímás,riasztóval 
ellátott,távirányítós bejárati és garázs-
kapu. Ár:39.9M Tel:06706234024

Ház, Házrész Keresés
debrecenben, zártkerti, vagy lakóépü-
letnek minősített, másfél, vagy 2 szo-
bás házat keresek, 5-9 M Ft-ig. 0620/ 
516 6127

debrecenben keresek meglévő ügyfe-
leimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, 
üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali 
fizetéssel. Tel.: 30/4571-219.

debrecen egész területén, ELADÓ-KIADÓ 
ingatlanokat keresek meglévő ügyfeleim 
részére. Hívjon bizalommal.  Borbíróné 
Szabó Emese 06-70-326-1000

3-4 SZOBÁS CSALÁDI HÁZAT KERESEK 
KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318

laKáseladás
Csapó utcai, 1,5szobás panellakás eladó. 
06-30/723-9489

debrecen, Ispotály utcán, 54nm-es, 2 
szobás, 3. emeleti, jó állapotú lakás 
tulajdonostól eladó. 19,6MFt. 06-30/885-
9150

eladó Db. Tócóskerti lakás, István úton. 
Iá.:24MFt. 2,5 szobás, mért fűtéses, klí-
más. Érd.:06-30/178-6387

eladó epreskerti, zártudvaros, felújí-
tott, 2 szobás, földszinti lakás garázzsal. 
26,7MFt. 06-20/386-3820

Belvárosban a Simonffy u.-n 91 nm-s 
3 szobás polgári jellegű jó állapo-
tú műanyag ablakos téglalakás eladó. 
30/4571-219. Ár: 28,5 mFt

db-ben a Hatvani I. kertben a Vág u-n 
70/58 nm-s nappali + 2 szobás 3. emele-
ti 2007-s cirkós lakás eladó újszerű álla-
potban. Garázs vásárolható. 30/4571-
219. Ár: 36 mFt

debrecenben Belváros közeli 63 nm-s 
2,5 szobás mért távhős átlagos állapo-
tú műanyagablakos panellakás eladó. 
30/4571-219. Ár: 19,9 mFt

Belvárosban a Burgundia u-n 35 nm-s 
1,5 szobás felújított napfényes mért táv-
hős panellakás eladó. 30/4571-219 Ár: 
18,6 mFt

Fészek lakópark szélén, 3 lakásos sor-
ház épül 870m2-es telken. 112m2 lakó-
terület, nappali+4szoba, 19m2-es garázs, 
saját kert. 41,9 MFt www.iszp.hu 30/30 
39 188    

simonffy utcán, téglaépítésű, 52m2-es, 
szépen felújított, nappali+1 szobás utca-
fronti lakás eladó. 21,9 MFt www.iszp.hu 
30/3039-188

Izsó utcán 68 nm-es 3 különnyíló szobás, 
1. emeleti, erkélyes, gáz cirkós  lakás 
zárt udvarban eladó. 38M Ft www.iszp.
hu 30/2393-598

a Thomas Mann utcán 43 nm-es más-
fél szobás, nagyon igényes en felújított 
lakás eladó! 24, 9 M Ft www.iszp.hu 
30-924-61-27

debrecen, Sinai Miklós utcán, 35 nm-es, 
7 emeleti, mért fűtéses lakás, alacsony 
rezsivel eladó. 18 M  70/326-1333

debrecen, Böszörményi úton, 35 nm-es, 
1,5 szobás, 5 emeleti, mért fűtéses fel-
újított lakás, műanyag nyílászárókkal, klí-
mával, laminált parkettás szobákkal, ala-
csony rezsivel, alacsony rezsivel eladó.  
19,4 M  70/326-1000

BelVárOsI, 76nm-es, nappali +2szobás, 
felújított, polgári lakás eladó! 41,9 mFt 
30/667-7167

BelVárOsI, 58 nm-es, 2 szobás, jó álla-
potú, tégla lakás eladó! 26,9 mFt 30/479-
8700

BelVárOsI, 44nm-es, 1 szoba +nagy 
konyhás, földszinti lakás eladó! 17,9mFt 
30/677-6676 

BelVárOsI, 35 nm-es, gyönyörű panel 
lakás eladó! 19,9 mFt 30/667-7167

BelVárOsI, 116 nm-es, 3 szobás,.mért 
távfűtéses, polgári lakás eladó! 34,8 mFt 
30/479-8700
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ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

a hét minden napján, az ország 
bármely pontjára, külföldre is. 
www.koltoztetesdebrecen.hu 
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HOMOKKerTI, 96nm-es, nappali+3 szo-
bás, ÚJ penthaus-lakás 110nm terasszal 
eladó! 44,34mFt 70/7766-413

KassaIN, 57/90 nm-es, nappali+3 szo-
bás, szép, belső kétszintes lakás garázs-
zsal (+2,5mFt) eladó! 29,9mFt 30/677-
6676

NaGYerdeI, 71 nm-es, nappali +2 szo-
bás, 12 éves, szép lakás eladó! 38,7 mFt 
30/667-7167

FŐNIXNél, nappali+5 szobás, belső két-
szintes, 2.em-i lakás garázzsal eladó! 
37,4mFt 70/7766-413

Izsó utcán, 1. emeleti, 89 m2-es, nappa-
li trópusi fa padlóval és 2 szoba étkezős, 
5 m2 erkélyes, 17 éves, luxuslakás, 10 
milliós bútorzattal, riasztóval, klímával, 
igényes vevőnek eladó. 2 db 15 m2-es 
garázs vehető hozzá 5 M Ft-ért. 60 M Ft   
Tel:20/9911123

egyetem sugárúton, 83 m2-es, nappali és 
3 szobás, gáz etázsfűtéses, teljes mér-
tékben felújított lakás 10 m2-es terasszal 
eladó. Klíma, beépített konyha, redőnyök, 
elegáns világító testek tartoznak hozzá. 
35 M Ft   Tel:20/9911123

debrecen belváros Ispotály lakópark 
60m2-es, 3szobás, téglaépítésű. szi-
getelt, gáz cirkó fűtéses, 2.emeleti, lif-
tes házban, 2008-as építésű felújított, 
klímás, 6m2-es erkéllyel lakás tulaj-
donostól eladó parkolási lehetőséggel . 
Irányár: 41MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

debrecen Nagyerdő Lisznyai utcánál 
2.emeleti, 135m2-es, nappali plusz 4szo-
bás, 2002-es, , sanierduval gázkazánnal, 
bútorozva, műanyag és velux nyílászárók-
kal, klimatizált, befektetési lakás erkély-
lyel, 20m2-es garázzsal+3MFt eladó. 
Irányár: 42,9MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

debrecen Hatvan utcai kertben földszin-
ti, padlófűtéses, 65m2-es, nappali 2szo-
bás, 2018as, új, bútorozva, samsung 
gépekkel és televíziókkal, mosó-szárító, 
fehér magasfényű konyhaszekrény, sok 
gardrób, saját kis udvarral lakás eladó. 
Irányár:52,5MFt+4MFt simonyiingatlan. 
hu  Tel: 06703655519

debrecen belvárosában 95/113 
m2-es lakáson belül 2 szin-
tes 2 szoba,nappalis,étkezős 2 
fürdőszobás,erkélyes lakás eladó.Garázs 
is vásárolható hozzá,ami 26 m2-es.
Kiválló,csendes helyen,jó közlekedéssel. 
Ár:35M Tel:06706234024

laKásKeresés
debrecenben keresek eladó és kiadó 
lakást, lakásokat ártól és nm-től füg-
getlenül kp-s ügyfeleim részére. Tel : 
30/4571-219.

2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK KÉSZ-
PÉNZÉRT! 20/800-8318

alBérleTeT Keres
Belvárosi, újkerti szobát bérelne dol-
gozó nő (hölgynél). Ár: 50EFt+kaució. 
06-30/944-6693

1,5-2 szobás, bútorozott kiadó lakást 
keresek. 40.000 Ft/hó. Tel: 06-30/788-
1415

debrecenben keresek meglévő ügyfele-
imnek kiadó lakásokat és házakat azon-
nali költözéssel is bútorozva vagy üresen. 
30/4571-219.

alBérleTeT KÍNál

debrecenben kiadó 2 szobás bútorozott 
lakás 4-5 főnek egy napra is. 06-30/261-
9960, 06-70/519-0590

Nagyerdőn a Kodály Zoltán utcán felújí-
tott 2 szobás + étkezős 60 nm-s erké-
lyes bútorozott gépesített lakás kiadó. 
30/4571-219 Ár: 110 eFt/hó+ rezsi + 
kaució

Belvárosban a Liszt Ferenc u-n a 33 
nm-s 1. emeleti garzonlakás bútorozva 
gépesítve albérletbe kiadó. 30/4571-219 
Ár: 90.000,-Ft/hó+rezsi+kaució.

Belvárosban, újszerű társasházban, 
70m2-es, nappali+2szobás, igényes, 
bútorozott és gépesített lakás kiadó! 
140eFt/hó  www.iszp.hu 30/2393-598

JerIKÓN, 2szobás, étkezős, panelprog-
ramos, bútorozott lakás kiadó! 100eFt 
70/7766-413

debrecen belváros szívében 58 m2-es 2 
szoba,étkezős,felújított,berendezett,gép
esített első emeleti,nagy erkélyes lakás 
kiadó. Ár:120.000 FT/hó+rezsi+kaució 
Tel:06706234024

debrecen belvárosában 30 
m2-es garzonlakás,tégla házban 
bútorozva,gépesítve kiadó. Ár:65.000 FT/
hó+rezsi+kaució Tel:06706234024

éPÍTésI TeleK
alsójózsai játszótérnél ikerház építésre 
alkalmas 1150nm telek felújítandó 70nm 
házzal eladó. 06-70/546-5126

eladó Debrecenben 687nm építési telek 
10x10-es házzal a Műszaki Főiskolánál. 
Ikerház, társasház építésére alkalmas. 
34,9MFt. 06-30/585-3129

Martinkán Domb utcában, 800nm építési 
telek eladó. Iár: 2,8MFt. 06-52/434-743, 
06-70/599-1436

Vállalkozásra és építkezésre alkalmas 
1495nm-es, átminősített kert eladó 
Debrecen-Méhészkertben. A telek két 
utcára nyílik, 80m-es vaskerítéssel kör-
bekerített, mindkét utcára 2x4m-es 
tolókapuval nyílik. Víz, villany van, gáz 
az utcában. Beállt gyümölcsös, buszjá-
rat van. Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 
06-20/261-2561

Befektetést keres? Pallagon, 3400 nm-es 
telek a Teva felőli oldalon eladó! Később 
4 telekké alakítható majd. 9,9 M Ft www.
iszp.hu 30/2393-598

Fészek lakópark mellett 450 nm-es, 
ikerház építésére alkalmas építési telek 
eladó. Új környezetben csak családi 
házak lesznek. 14,9 M Ft www.iszp.hu 
30/2393-598

debrecen Fészek lakóparkban 1600 
m2-es építési telek,kis lebontandó házzal 
eladó.a telek teljes összközműves,ipari 
áram is van.ikerház,sorház építésére is 
alkalmas! Ár:14.9M Tel:06706234024

FÖld, KerT
Bedő és nagykereki közötti területen 
szántóföld eladó 10ha, azaz 244AK. Érd.: 
06-70/425-1399

Bocskaikert, Monostori dűlőben, zártker-
ti ingatlan 600nöl vegyes gyümölcsössel, 
felszereléssel, lakható házzal, csendes 
helyen, állattartásra kiváló. Víz, villany 
van. Ár: 5MFt. 06-30/492-4416

debrecen, Biczó I. kertben, 879nm kert 
buszközelben eladó. Villany, vezetékes 
víz, fúrott kút van. 06-20/623-8373

debrecen, Kádár dűlőben 0382/9.szám 
0,4ha föld eladó. 06-20/9569-822

debrecen-Pacon, Panoráma útból nyíló, 
szépen karbantartott zártkert 2146nm, 
összkomfortos házzal, 20m hosszú fólia-
sátorral eladó. Tel: 410-813 este.

debrecen, Mikepércsi úton föld eladó 
vagy kiadó. 06-30/858-0026

debrecen, Monostorpályi úton, 4400nm 
13AK jó minőségű föld lakott környezet-
ben eladó. 3,5MFt. 52/470-301

erdőt legelőt zártkertet vásárolok. 
Tel:70/532-20-21.

4,1 ha szántóföld Polgár külterületén  
ELADÓ! Érd: 06-30-226-5402

ÜdÜlŐ, HéTVéGI Ház
Keleti főcsatornán 21nm-es, felújított, 
műanyag nyílászárós, szigetelt faház 
eladó! 4.2 M Ft www.iszp.hu 30/406-
2625

TaNYa
Bocskaikertben erdős környezetben 70 
nm-s nappali + 2 szobás könnyűszer-
kezetes ház eladó parkosított területen, 
gazdasági épületekkel, ólakkal 4.000 
nm-s területen tanya eladó. 30/4571-
219.Ár: 13 mFt

ÜzleT, MŰHelY, IrOda
BeM TÉRI, 130nm-es, 4 helyiség +recep-
ciós iroda, 2 teremgarázzsal eladó! 
68,9mFt 30/479-8700

GéP, szerszáM, TerM. eszK
WC-papírgyártó gép garanciával Eladó.
Érd.:06-30/943-0751

JárMŰ
elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 
87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES 
KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL 
Tel.: 20-9134012

JárMŰKeresés
autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítás-
sal. 0630/219-2182

aUTÓJáT KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-
vásároljuk (legyen hiteles, sérült)  pia-
ci áron márkától-kortól függetlenül! Kor-
rekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 
20/535-6989, 20/536-0069

Készpénzért vásárolnék személygépko-
csit, kisteher gépkocsit, utánfutót,  2000-
től , banki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 mft-ig tel:20-9134012

Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel stb.) 
és ezek alkatrészeit vásárolok. 30/841-
35-36.

régi motorokat keresek! Simson, Mz, Etz, 
Jáwa..stb. Tel.: 06-20/572-5142

személy-és teherautóját, hulladékvasát, 
rossz akumulátorát megvásárolnám. Ház-
hoz megyek. T: 20/958-6233

személyautókat és teherautókat 
veszek készpénzfizetéssel! Bármilyen 
korú, állapotú érdekel! 0630/231-
7750

személy-és teherautóját, 
hulladékvasát, rossz akumulátorát 
megvásárolnám. Házhoz megyek. T: 
30/421-5872.

BÚTOr
Használt ülőgarnitúra eladó megkímélt 
állapotban. 3+2-es +fotel textilbőr. Deb-
recen 06-20/442-4113

réGIséG
dísztárgyakat, ezüstöt, festménye-
ket, könyveket, porcelánokat, kristályo-
kat, edényeket, hagyatékot vásárolok. 
06-20/3222-011

dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, 
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi köny-
veket, festményeket, egyéb régiséget 
veszek. 06-70/6244-977

KészPéNzérT VÁSÁROLOK korrekt áron 
aranyékszert, porcelánokat, festménye-
ket, szobrokat, órákat saját részre! Tel: 
20/5360-069

Készpénzért vásárolunk festményeket, 
régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-
di, Zsolnay porcelánokat, hagyaté-
kot és borostyán ékszereket 50.000Ft-
500.000Ft-ig.Villás Galéria Debrecen, 
Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Könyveket,képeslapokat,jelvényeket,kit
üntetéseket,régi játékokat,órákat,porcel
ánokat,régi pénzeket és teljes hagyatékot 
vásárolok.Tel.:06-30/526-9711

eGYéB eladás
Bors (vörös és fehér) kapható. Ár: 350Ft/
liter. 06-30/8299-312

Csákány, kenyérsütő, létra, tv-asztal, für-
dőszoba szekrény, tetőcsomagtartó autó-
ra, gyapjú ágynemű, márkás férfi cipők. 
06-30/223-8828

Használt Shiatsu masszázsfotel 3 masz-
szírozó programmal,melegítőfunkcióval 
eladó.Érd.:06-30/943-0751

eGYéB Keresés
dunnát,hagyatéki tollat veszek.Hívás-
ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.
Tel.:06-52/274-468,06-30/356-4569

Hagyaték és toll felvásárlás, dunna-pár-
na, használt toll vétele.Tel:06-30/887-
6021

Ipari ezüstöt vásárolok, platina 
hőelemszál, amalgám, érintkező pogá-
csa, forrasztópálca, palládium, nitrát, 
paszta, stb. Tel.:06-20/923-4251

lOMTalaNÍTás! Megunt használa-
ti tárgyait ingyen elszállítom. Bútor, 
ruha stb. 06-20/377-4388

régi fadobozos rádiót gyűjtő átvenne, 
cserélne. Ne dobja ki. 06-20/9569-822

simson segédmotort keresek hibásan 
is, illetve Debrecen környéki lakható kis 
házat keresek 06309689295

személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. Tel:70/532-20-21.

VásárOlNéK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

szOlGálTaTás
Cégalapítás, adásvétel, jogi tanácsadás 
peres és peren kívüli képviselet ingat-
lanügyekben, cégügyekben, öröklési és 
családjogi ügyekben gyors és rugalmas 
ügyintézéssel. 06-20/240-8397, www.
drdavidenikougyved.hu

Csempe, járólap lerakását, fürdőszo-
bák teljes körű felújítását, víz szerelés-
sel, anyagbeszerzéssel vállalom. Pon-
tos, megbízható, precíz munka! Tel.: 
0630/361-6122

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül palára is.Palatetők átfedése 
bitumenes zsindellyel.Lapostetők víz-
szigetelése.Csatornázás,kéményrakás.
Ingyen árajánlat!15% kedvezmény!www.
lackoteto.5mp.eu T:06-70/591-9739

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráol-
vasztással. Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítás, kémények bon-
tása, javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-30/575-6289

Festést, mázolást vállalunk rövid határidő-
vel. 06-30/441-7022, 06-30/3946539

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. 
Kis munkák érdekelnek! Tel : 06-20/622-
5660

FÜrdŐKádaK bontás nélküli felújítá-
sa, gépi eljárással, gyári színekkel, 
garanciával, belső munkálatok végzé-
se, szobafestés, mázolás. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

Hőszigetelést,kőműves munkát vállalok.
Precíz,megbízható,pontos munkavégzés.
Tel.:06-20/290-4007

Kertépítés, kerttervezés, tereprendezés, 
gépi földmunkák, karbantartás, térbur-
kolás, öntözőrendszer. Tel.:06-30/449-
7849

PalaTeTŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Purhab a tökéletes hő és vízszige-
telés padlástérre, tetőhéjra.Tel.:06-
30/648-8630

redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 233-8211!

szobafestés-mázolás, tapétázás, külső 
homlokzatok festése, kis munka is érde-
kel. Azonnali kezdéssel. Takarófóliázva. 
06-30/573-9277

szobafestés, mázolás, tapétázás! Tele-
fon: 06(30)291-1581.

szobafestést, mázolást, tapétázást, lami-
nált parkettázást vállalunk.Tisztességes 
munka végzéssel korrekt áron.Tel.:06-
70/631-1550

szobafestést, mázolást, tapétázást válla-
lok ingyenes felméréssel, fóliatakarással, 
bútormozgatással. +36-70/703-7671

Társasházak, családi házak hom-
lokzati hőszigetelése, festés-mázo-
lás, tapétázás. hoszigetelesfestes.hu 
tel:70/369-1614 

TeTŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cse-
réje; bádogozás, csatorna, beázás 
elhárítás; előtetők, garázsok építése; 
fedlapcsere; tetőtér beépítés, szige-
telés; Lindab tető új, tető cserepezés. 
06-30/899-6270, 06-70/363-9571

TeTŐász!! Beázások megszünte-
tése. Régi palatetők, cseréptetők 
bontás nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), kémények 
bontása, rakása, csatornák cseré-
je, külső homlokzatok hőszigetelé-
se, színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-4249
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MUNKALEHETŐSÉG!
Irodánkba középfokú végzettséggel munkatársakat 

keresünk  telefonon történő értékesítő  munkakörbe. 
Debrecen és vonzáskörzetéből keresünk jó kommu-

nikációs készséggel, rendelkező jelentkezőket.

Jelentkezés telefonon munkanapokon 9-14 óra, 
 06-30/576-4320 telefonszámon, e-mailen hirdetesek0428@gmail.com 

rövid önéletrajzzal. Bróker Telecenter Kft.

ÉPÍTŐIPARI CÉG, 
munkahelyi 

művezető-építésvezető 
beosztásba keres 
munkatársakat.

Önéletrajz: 
info@vmkonstrukt.hu

VM-Konstrukt Kft.

Feladatok:
• lézervágó vagy élhajlító gépek működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása
• géphibák kezelése, alap karbantartása

Elvárások:
• szakirányú középfokú végzettség
•  1-3 év fémipari vagy termelő cégnél szerzett élhajlításban 

vagy lézervágásban szerzett tapasztalat
• több műszakos munkarend vállalása
• hajlandóság külföldi betanulásra az első pár hónapban

Amit kínálunk:
• részvétel egy új gyártóüzem beindításában
• versenyképes bér és juttatási csomag
• külföldi kiküldetés

Elérhetőségeink: +36 20 485 8118
Személyesen: 4025, Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 23-25.

www.trenkwalder.hu

CNC-s állást keres?
Jelentkezzen most DEBRECENI 

álláslehetőségünkre!

Társaságunk a

AUTÓSZERELŐ
pozícióban keres új munkatársat!

Munkavégzés helye Debrecen, 8 órás 
munkarendben. Versenyképes fi zetés.

Tel.: +36-30/626-20-47
e-mail: kerekescsabi72@gmail.com

Kero Transz Hungary kft.

C kategóriás jogosítvánnyal 
konténeres autóra 

GÉPKOCSIVEZETŐT
keresek.

Tel:0620/2224161

Pala-Fenomén Kft.
TETŐFEDŐT, 
BÁDOGOST,

SEGÉDMUNKÁST 
keresünk, 

palatető szigetelésben, 
palatető mosásban 

jártas 
szakembereket

felveszünk.
Bérezés:

300.000 Ft-350.000 Ft/hó

0670/378-0251

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász, óvodai 
dajka, irodai titkár,

Általános ápolási, egészségügyi
 asszisztens, kisgyermek gondozónevelő,

szociális gondozó és ápoló,
kézápoló, műköröm építő,
gyógyszertári asszisztens,

Szakács, Központifűtés szerelő 
képzések indulnak.

Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó?

www.portas.co www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

ajtó????????

+36-20/9462-169

PÜLETASZTALOS
ORASZTALOS

    (pályakezdő is lehet)

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
VESZPRÉMBEN INGYENES 
SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON

bér: br. 1000 Ft/óra
+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz

Fizetési előleg; hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18

A vámospércsi VÁMOSGÉP Kft. 
műszaki végzettséggel, minimum 5 éves 

szakmai és vezetői gyakorlattal, valamely 
integrált vállalatirányítási rendszer 

ismeretével rendelkező 

MŰVEZETŐT KERES. 
Érd.: Fábián Attila ügyvezető 

igazgatónál 06-20-521-3589-es 
telefonszámon.
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A Formula-GP Kft hajdúböszörményi 
szarvasmarha-telepére 1 fő

GÉPI FEJŐS
munkatársat keres versenyképes bérezéssel. 

Tel:06-30/501-1922 
e-mail: allas@formula-gp.hu

A Formula-GP Kft hajdúszoboszlói 
telephelyére munkatársat keres 

AGRÁRMÉRNÖK/
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖK 

munkakörbe. 
Tel:06-70/7700-847
e-mail: allas@formula-gp.hu

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi sertés-

telepére 1 fő HIZLALÁSVEZETŐ, 

1 FŐ KARBANTARTÓ munkatársat 
keres versenyképes bérezéssel. 

Tel:06-70/5060-646 
e-mail:allas@formula-gp.hu 51
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szOlGálTaTás Keresés
Kertészeti munkára keresek segí-
tő friss nyugdíjas férfit családi házhoz. 
06-20/9461-491

leinformálható takarítónőt keresek. 
06-52/417-744

MUNKaHelYeT Keres
állást keresek kisebb boltban, H-P-ig 
(140.000 Ft nettó), szombatonként iro-
datakarítást 4 órában. 06-20/5464-111

Csőszerelő, segédmunkás munkatár-
sakat keresünk budapesti-újhartyáni 
munkavégzésre. Szállás, utazás bizto-
sított. Munkabér megegyezés szerint. 
Tel: 06-20/842-0177 SL-Gépész kft

KIeGészÍTŐ MUNKáT Keres
Heti 3 alkalommal betegének felügyelet-
ében, busz, villamosmegálló közelében 
besegítek. 06-20/3437-443

Idős néni gondviselését, teljes ellátását 
vállalom ingatlanért, eltartási szerződés-
sel. 06-30/325-4575

OKTaTásT Vállal
aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-
őr, Targoncavezető, Földmunka-, Eme-
lőgép kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 
30/228-3281. E001083/2015

Óvodai dajka, pedagógiai- és családse-
gítő munkatárs, gyógypedagógiai segí-
tő munkatárs és kisgyermekgondozó, - 
nevelő képzés indul márciusban Deb-
recenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kele-
menné 06/20-393-7586, 06/52-280-335 
E.sz.: 000850/2014

TársKeresés
Hosszútávú barátnőt keresek 45-55 év 
között. SMS: 06-30/597-7520

Komoly társat, élettársat keresünk, 
lányok, asszonyok, férfiak. 06-70/519-
0590

Magányos férfi szabadidő eltöltésé-
re vagy élettársat keres szintén magá-
nyos vagy egyedülálló hölgy személyé-
ben, anyagiaktól mentesen. 56/175/95. 
Rejtett szám és visszahívó kérést nem 
fogadok. 06-20/205-9454

30-as, kedves, csinos hölgy ismerkedne 

Debrecenben. Hívj bátran. 06-30/217-

1527

40-es, szép arcú hölgy úriemberrel 

ismerkedne. Minden megoldás érdekel. 

06-30/359-7216

67 éves, nyugdíjas szakmunkás férfi 

hölggyel szeretne megismerkedni élettár-

si kapcsolat céljából. Kalandorok kímél-

jenek. Tel: 52/796-526, +36-30/3575-

298

állás
a Szuperinfó Média Kft. Debrecen terü-

letére megbízható, kerékpárral rendelke-

ző kézbesítőt keres, kora reggeli mun-

kavégzésre. Nyugdíj, rokkantsági ellá-

tás mellett is végezhető munka. Jelent-

kezni: +3620/466-6540-es számon Rigó 

Attilánál lehet

az FF-Drink Kft. ausztriai munkavégzésre 

keres gipszkarton-szerelőt és szobafes-

tőt. Bér teljesítmény szerint. 06-30/845-

3056

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-ma-
gyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlataiból válo-
gathatsz (betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon JOBmotive Kft.

debreceni élelmiszer üzletembe szakkép-
zett, gyakorlattal rendelkező eladót felve-
szek. Érd. 52/532-987, 52/417-297 (Gali 
Fűszer Kft.)

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

Győr-Moson-sopron megyei munká-
ra betanított dolgozókat keresünk. Fér-
fiak és nők jelentkezését egyaránt vár-
juk, ingyenes szállással. Elvárás: 8 ált. 
iskola. +36-30/709-3150, +36-70/236-
7297 (Quality Job).

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszerelő mun-
kakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk: ver-
senyképes fi zetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, bérelő-
leg. Tel.: 06-70/415-9021 JOBmotive Kft.

Kőműveseket, keresek (térkő, szegély-

kő rakás) hosszútávú munka Debre-

cenben. Négylevelű-AM BAU. Érd.:06-

70/944-7543

GONdOzás

Időskorúak 
bentlakásos
intézménye
várja lakóit.
24 órás szakápolói felügyelet, 

orvosi ellátás, családias környezet.

Érd.: 30/9721-555
(hétfő-péntek 9.00-16.00)
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ONLINE BEJELENTKEZÉS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATRA:
WWW.OPTIMARKT.HU/LATASVIZSGALAT
ÉRVÉNYES. A 23.990 FORINTOS VÉKONYÍTOTT LENCSÉK, 
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NŐNAPI AKCIÓKKAL 
várjuk kedves vendégeinket!
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Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

Magyarországon márMagyarországon már 26 éve26 éve praktizpraktiz

ésés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal
ányos kínai orvoslyos kínai orvyományyományő hkező hagyrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkező hagyományos kínai orvoslrenderendel

zálózáló

lás.lás.

KKKÍÍÍNNNAAAIIIII  OOOOORRRRRVVVVVOOOOOSSSSSIIIII  RRRRREEEEENNNNNDDDDDEEEEELLLLLŐŐŐŐŐIII OOORRRVVVOOOSSSIII RRREEENNNDDDEEELLLŐŐŐKKKKÍÍÍÍNNNNAAAAIIIII
DDeDeDeDeDebbrbrbrbrbrecececececenenenenen,,, BBeBeBeBeBeththththththllelelelelennnnn uuu.u.u. 66666 6 88–8–888...

(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI v-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!
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